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                               Regulacja g�sto�ci sadzenia w rz�dzie. 
                                    ( Dotyczy punktu 8 instrukcji obsługi ). 
 
Odległo�� mi�dzy sadzonkami w rz�dzie uzale�niona jest od ilo�ci chwytaków tarczy 
sadz�cej, stosowanego przeło�enia przekładni z�batych mi�dzy kołem ugniataj�cym sadzarki 
i tarcz� sadz�c� a tak�e pr�dko�ci jazdy ci�gnika z maszyn�. Zalecana pr�dko�� jazdy 
maszyny winna si� zawiera� w granicach 0,1 – 0,4 km/h. Podstawow� zale�no�ci� maj�c� 
zdecydowany wpływ na jako�� sadzenia jest synchronizacja pr�dko�ci obrotowej tarczy 
sadz�cej z pr�dko�ci� jazdy maszyny. Pr�dko�ci liniowe obu tych elementów musz� by� 
równe. W przeciwnym przypadku nie zostanie zachowany jednakowy odst�p mi�dzy 
sadzonkami w rz�dzie a sadzonki b�d� pochylane do przodu lub do tyłu. 

                 
                            Rys.1    Schemat nap�du tarczy sadz�cej. 
Nap�d tarczy sadz�cej przekazywany jest od koła ugniataj�cego 1 poprzez przekładni� stał� 
F-6 (koła 2 i 3) a nast�pnie na wymienne koła F-2 (koło 4), i w kolejno�ci jest przekazywany 
na koło F5 (koło 5) osadzone na osi tarczy sadz�cej 6 i z ni� zasprz�glone. 
Koła F-6 oraz F-2 (kola 3 i 4) osadzone s� na wspólnej osi zamocowanej w wahliwym 
wsporniku F-3. Wahliwy wspornik umo�liwia zaz�bianie si� kół z�batych o ró�nych 
�rednicach. Zaz�bianie si� kół z�batych winno posiada� luz mi�dzyz�bny około 2 mm.  Na 
osi tarczy sadz�cej mocowane jest koło F-5 (5) i jest to koło wymienne. W miejsce tego koła 
mo�na montowa� koło specjalne pomalowane na kolor ciemno-niebieski. Pozostałe koła 
malowane s� na kolor niebieski. Koła F-2 (3) s� równie� kołami wymiennym. Koła 
wymienne F-2 słu�� do uzyskania ��danej g�sto�ci sadzenia w rz�dzie zgodnie 
warto�ciami podanymi w tabeli. Koło specjalne montowane jest w przypadku, gdy 
chcemy uzyska� odległo�� mi�dzy sadzonkami w rz�dzie poni�ej 6 cm. 
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                                     Fot.1   Układ nap�dowy tarczy sadz�cej. 
 

               
         Fot.2  Sposób oznaczania kół wymiennych standardowych oraz koła specjalnego. 
 
UWAGA:  Zaleca si� stosowanie kół wymiennych posiadaj�cych oznaczenia D20,  D23, 
                   D26 oraz koła specjalnego (kolor ciemno-niebieski). Kombinacje nap�du  
                   wykonane na bazie wymienionych kół daj� najlepsze rezultaty sadzenia. 

Koła standardowe 
F2 

Koło specjalne 
F5 

3 
 

F6 

5 
 

F5 

2 
 

F6 

4 
 

F2 6 

1 

7 



                                                                   - 3 - 
Dobór przekładni z�batych sekcji sadz�cej dla uzyskania zało�onej g�sto�ci  
                                 sadzenia sadzonek w rz�dzie.   
 
                             
      Oznaczenie kół z�batych:           D26         D23        D20        D16        D15       D13       D11        D10 

 
Tabela g�sto�ci sadzenia w rz�dzie w zale�no�ci od rodzaju tarczy sadz�cej oraz  
                                         zastosowanych przekładni z�batych. 
 
Oznaczenia: 6/8/16/24/36 grippers – tarcza sadz�ca wyposa�ona w 6/8/16/24/36 chwytaków. 
                     Rubber disc  -  tarcza sadz�ca gumowa. 
                     Standard  -  odległo�� sadzenia dla kół z�batych standardowych. 
                     Special  -  odległo�� sadzenia dla zamontowanego koła specjalnego. 
                     D26  -  cyfra oznacza liczb� z�bów koła z�batego. 
 
PRZYKŁAD 1. 
 
Posiadamy sadzark� pi�ciorz�dow�, wyposa�on� w pi�� sekcji. Ka�da sekcja wyposa�ona jest 
w tarcz� chwytakow� z 36-cio chwytakow�. Wymagana odległo�� mi�dzy sadzonkami w 
rz�dzie winna wynosi� 7,5 cm. 
 
1. Sprawdzi� oznaczenia kół znajduj�cych si� w sekcji. 
2. Dokona� doboru kół z�batych na podstawie tabeli. W tym przypadku dla odległo�ci  
    7,5 cm i tarczy 36-cio chwytakowej nale�y zainstalowa� koło D20 
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3. Zluzowa� mocowanie wahliwego wspornika F-3 odkr�caj�c �rub� F-4. 
4. Wyj�� zawleczk� i spr��yn� F-1 a nast�pnie wyj�� zamontowane koło F-2 (4). 
5.  Zainstalowa� koło D20 wprowadzaj�c je w zasprz�glenie z kołem stałym 3 przekładni 
    z�batej F-6. 
6. Zabezpieczy� koło D20 za pomoc� spr��yny i zawleczki F-1. 
7. Wprowadzi� koło D20 w zaz�bienie z kołem F-5 (5) tarczy sadz�cej  wykorzystuj�c  
    wahliwo�� wspornika F-3. 
8. Ustawi� luz mi�dzyz�bny mi�dzy kołem D20 a kołem F-5 (5).  
9. Zamocowa� wspornik wahliwy F-3 �rub� F-4. 
10. Powy�sze czynno�ci wykona� dla wszystkich sekcji sadz�cych sadzarki. 
 
PRZYKŁAD 2. 
Dla sadzarki jak w przykładzie 1 przeprowadzi� dobór kół dla g�sto�ci sadzenia 6 cm mi�dzy 
sadzonkami w rz�dzie. 
 
Sposób 1. 
W oparciu o tabel� mo�na tego dokona� w sposób podobny jak w przykładzie 1 wymieniaj�c 
koło standardowe D20 na koło standardowe D26.   
 
Sposób 2. 
Odległo�� sadzenia 6 cm mi�dzy sadzonkami mo�emy osi�gn�� dobieraj�c dla przekładni F-2 
(4) koło z�bate D20 oraz wymieniaj�c koło F-5 (5) które osadzone jest na wałku tarczy 
sadz�cej. W miejsce koła 5 nale�y zainstalowa� koło specjalne. 

 
                                  Rys. 2.  Demonta� tarczy sadz�cej. 
 
W celu zainstalowania koła specjalnego nale�y wymontowa� tarcz� sadz�c�: 
- odkr�ci� �ruby G-3 w celu wyj�cia tarczy sadz�cej. 
- odbezpieczy� blokad� G-1 rys.2 (poz.7 fot.1) wałka  tarczy sadz�cej. 
- wyj�� zawleczk� 2 ł�cz�c� koło z�bate z wałkiem tarczy sadz�cej. 
- wyj�� tarcz� sadz�ca wraz z kołem z�batym. 
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- odkr�ci� wspornik mocowania koła z�batego. 
- wysprz�gli� koło z�bate  z zabieraka 1 fot.3 i wyj�� koło razem ze wspornikiem. 
- zdj�� koło standardowe 5 (F5) i zało�y� koło specjalne z 19 z�bami (D19). 
- zmontowa� nap�d wykonuj�c czynno�ci w kierunku odwrotnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fot. 3. Wymiana koła specjalnego tarczy sadz�cej. 
 
UWAGA: Po zmontowaniu nap�du sprawdzi� luz mi�dzyz�bny kół przekładni  
                  z�batych (luz ok. 2 mm). Obracaj�c kołem ugniataj�cym tarcza sadz�ca 
                  winna si� obraca� bez oporów. 
 
W celu uzyskania odległo�ci sadzenia 6 cm, w tym sposobie ustawienia kół z�batych nale�ało 
zainstalowa� koło standardowe D20 oraz koło specjalne D19. 
 
Przykład 3. 
Dla sadzarki jak w przykładach poprzednich dobra� wymienne koła z�bate dla g�sto�ci 
sadzenia 5 cm. 
W tym przypadku nale�y na podstawie tabeli dobra� koło standardowe D26 oraz koło 
specjalne D19.  
 
Przykład 4. 
Dla sadzarki posiadaj�cej 24-ro chwytakow� tarcz� sadz�c� dobra� koła wymienne dla 
g�sto�ci sadzenia 9,5 cm oraz 6,5 cm. 
W przypadku pierwszym nale�y zamontowa� jedynie koło wymienne standardowe D23, 
natomiast dla g�sto�ci 6,5 cm nale�y zainstalowa� koło wymienne standardowe D26 oraz koło 
specjalne D19. 
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